
Iława, 17 lutego 2022 r. 

TIZ.6845.2.1.2022 
W Y K A Z 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn.zm.) oraz 

Uchwały Rady Gminy Iława Nr XXI/195/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi 

własnością Gminy, w tym w szczególności zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz  wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących               

w skład zasobu nieruchomości Gminy Iława.  
 

Wójt Gminy Iława 
 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu 

L.p. nr działki 

obręb 

geodezyjny nr KW 

powierzchnia 

[ha] 

opis 

nieruchomości 

przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

czynsz 

wywoławczy 

terminy wnoszenia 

opłat 

okres 

dzierżawy wadium 

minimalne 

postąpienie 

1. 10/2 Kamień Mały  EL1I/00022305/5 5,0200 

Część 

nieruchomości 

o pow. 2,20 ha 

położona w 

miejscowości 

Kamień Mały 

użytki przeznaczone do 

wykorzystania 

rolniczego 

480,00 
I rata do 15 marca                    

II rata do 15 września 
3 lata 100,00 50,00 

2. 209 Gromoty EL1I/00018619/8 2,4600 

położona w 

miejscowości 

Gromoty 

użytki przeznaczone do 

wykorzystania 

rolniczego 

550,00 
I rata do 15 marca                    

II rata do 15 września 
3 lata 150,00 60,00 

3. 129 Segnowy EL1I/00031761/5 0,9820 

położona w 

miejscowości 

Segnowy 

użytki przeznaczone do 

wykorzystania 

rolniczego 

120,00 
I rata do 15 marca                    

II rata do 15 września 
3 lata 20,00 20,00 

4. 101/6 Siemiany EL1I/00008051/5 0,9200 

położona w 

miejscowości 

Siemiany 

użytki przeznaczone do 

wykorzystania 

rolniczego 

170,00  
I rata do 15 marca                    

II rata do 15 września 
3 lata 45,00 20,00 

5. 163/18 Siemiany EL1I/00008051/5 4,0339 

położona w 

miejscowości 

Siemiany 

użytki przeznaczone do 

wykorzystania 

rolniczego 

780,00 
I rata do 15 marca                    

II rata do 15 września 
3 lata 200,00 80,00 

 
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iława oraz Sołectwie Siemiany, Wola Kamieńska, Gromoty, Ząbrowo.    

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy w Iławie:                       

http://bip.gmina-ilawa.pl/,  http://www.gmina-ilawa.pl/.  

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Iława, pok. 217 lub tel. (89) 649 08 19 lub 649 08 11 
Otrzymuje: Sołtys Sołectwa Siemiany, Wola Kamieńska, Gromoty, Ząbrowo  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 

 

Iława, dnia 17.02.2022 r.                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Iława 
Wywieszono dnia 17.02.2022 r. 

Zdjęto dnia ……………………………………                                                                                                                    mgr inż. Krzysztof Harmaciński 
 

http://bip.gmina-ilawa.pl/
http://www.gmina-ilawa.pl/

